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Spoštovani, 
 
Združenje bank Slovenije organizira  
 

POSVET O TRAJNOSTNEM FINANCIRANJU  
 

15. februar 2022 
na daljavo MS Teams 

 
Program 

 

   
08.30 – 09.00 Registracija  

09.00 – 09.30 Pozdravni nagovor  
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica, Združenje bank Slovenije 

09.30 – 10.00 Uvodni nagovor 
mag. Damijan Dolinar, predsednik uprave, SID banka, d.d., Ljubljana 

10.00 – 10.45 
 

Trajnostne finance v EU v kontekstu Evropskega zelenega dogovora    
prof.dr. Vasja Rant, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta     

10.45 – 11.00 Odmor  
 

11.00 – 11.30 Predstavitev vloge Urada za okrevanje in odpornost pri izvajanju 
nacionalnega načrta za okrevanje 
mag. Janez Mravljak, v.d. direktorja   

11.30 – 12.00 Investicije nacionalnega načrta za okrevanje s področja okolja  
Bojan Dejak, generalni direktor za vode in investicije  

12.00 – 12.30 Priprave gospodarstva na trajnostni prehod – izzivi in dosežki 
Iztok Pustatičnik, Gospodarska zbornica Slovenije 

12.30 – 13.30 Odmor  

13.30 – 14.15 Predstavitev rezultatov druge faze projekta aplikacije EU taksonomije na 
ključne bančne produkte 
Alexia Femia, European Banking Federation     

14:15 – 15.00 Regulativne novosti na področju ESG  
mag. Saša Rubin, Banka Slovenije 

15.00 Zaključek srečanja 
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Splošne informacije: 

Srečanje bo potekalo na daljavo na platformi MS Teams. Udeleženci posveta do gradiva in 
potrdil o udeležbi dostopajo z registracijo v sistem Izobraževalnega centra Združenja bank 
Slovenije. Kotizacija za udeležbo znaša 290,00 € + ddv, poravnali jo boste po prejemu 
računa. Za prijave po 9. februarju je kotizacija 10 % višja. Za 3 ali več udeležencev iz iste 
institucije priznamo 10% popust.   

Prijave: 

Prijave sprejemamo do srede, 9. februarja 2022, na spletni strani Združenja bank Slovenije 
preko prijavnice. Morebitne odjave sprejemamo prav tako do 9. februarja na ic@zbs-giz.si, 
sicer se zaračuna celotna kotizacija. 

Povezava na srečanje: 

Na dogodek se boste vključili preko povezave, ki jo boste dan pred dogodkom prejeli na 
svoj e-naslov, s katerim ste prijavljeni na posvet. Registracija v MS Teams bo odprta od 
8.30 ure dalje na dan dogodka. Na srečanju boste lahko tudi aktivno sodelovali z vprašanji 
in komentarji preko klepetalnice, lahko pa nam vprašanja pošljete tudi vnaprej na ic@zbs-
giz.si, kjer smo vam z veseljem na voljo tudi za morebitne dodatne informacije.   

V upanju, da se nam boste na posvetu pridružili, sodelovali v razpravah in prispevali k 
uspešni izvedbi, vas lepo pozdravljamo.  
 
Vljudno vabljeni! 

 
 
 

                 Viljenka Markič Simoneti                    mag. Stanislava Zadravec Caprirolo 
                        Vodja Izobraževalnega centra                                   Direktorica 
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